Børnenes Kontor Århus, søger en ny daglig leder.
Vores nuværende daglige leder, af Børnenes Kontor Århus ønsker at gå på pension. Derfor søger vi en daglig
leder, som brænder for at hjælpe de svagest stillede børn og familier, primært i Aarhus.
Børnenes Kontor Århus er en 75 år gammel humanitær forening, som støtter svage familier. Foreningen skaffer
midler til sit virke, dels via donationer og dels via drift af 8 pølsekiosker i Aarhus. Indsamlede og indtjente midler
bliver hvert år fordelt efter strukturerede principper. Således blev der i 2017 støttet med kr. 750.000 til mere end
1800 familier.
Den daglige leder er koordinator i kontakt til sponsorer og drift af pølsekiosker samt styrende i forhold til fordeling
af indsamlede penge.
Din baggrund:
• Du er ikke ny på arbejdsmarkedet og har opbygget solide erfaringer, f.eks. inden for drift af mindre
virksomheder, herunder personalepleje
• Du kan lide at arbejde med flere bolde i luften
• Du brænder for at hjælpe dine medmennesker og gøre en forskel
• Du er vant til at tale med mennesker på alle niveauer
• Du er nysgerrig og udadvendt af natur
• Du har hjertet på rette sted og kan træffe beslutninger
• Du kan arbejde selvstændigt med reference til foreningens bestyrelse
Vi forventer at du:

• Nyder en fleksibel arbejdsdag med mange forskelligartede arbejdsopgaver
• Kan koordinere og styre bestyrelsesmøder og generalforsamling
• Arrangerer og deltager i den årlige julepakke uddeling til ca. 400 familier
• Står for tilmelding til og koordinering af den årlige sommerlejr, på vores kursussted i Mariendal Havbakker
v. Ajstrup
• Har tilsyn med drift af 8 pølsekiosker i Aarhus
• Forestår ajourføring af det daglige bogholderi, herunder kontakt til revisor.
• Trives med varierende arbejdstider og indhold
• Er bosiddende i Aarhus eller Aarhus omegn.
Vi tilbyder:
• Et livsbekræftende og spændende job, hvor ikke to dage er ens
• Fleksibel arbejdsdag
• Løn efter kvalifikationer

Ansøgningsfrist: 20. juni 2018. Ansøgningen sendes til e-mail: aarhus@bornenes-kontor.dk
Eventuelle spørgsmål kan stilles til:
Jørgen Brixen, Børnenes Kontor, tlf.: 51296962
Jacob R. Geertsen, bestyrelsesformand Børnenes Kontor Århus, tlf. 20290999

